ROČNÍK
1936.

Ladislav Šidlo.

ÚVOD.
,,,,,,,,,,,,,,,
Proč jsem se pustil do předposlední publikace a to rovnou o ročníku
1936? No proto, že jsem jeden z nich, kteří se v tom ročníku narodili,
začali ve stejném roce chodit do Obecné školy a od roku 1947 se
k nám přidali žáci z Nezdenic a Rudic a spolu jsme vytvořili dobrý
kolektiv, který pod vedením třídního učitele Aloise Černého to dotáhl
až do ukončení školní docházky v červnu 1951.
Narodili jsme se sice ještě před II. světovou válkou, ale do školy
jsme začali chodit až po jejím vypuknutím a vysvědčení za první třídu
jsme již dostali i německém jazyku. (Protektorát Čechy a Morava),
kdy na prvním místě byl text v němčině a až na druhém místě
v češtině. Němčina byla povinný jazyk a všechno české bylo
potlačováno. Válka skončila v květnu 1945 porážkou německého
fašismu a to jsme byli ve třetí třídě. Tady stojí za zmínku, že naši
vesnici i okolní vesnice osvobodila rumunská armáda. Lidé vítěze
radostně vítali a samozřejmě jsme při tom nemohli chybět ani my.
Dávali jim jídlo, objímali je a společně besedovali. Tady je nutno
dodat, že ne všichni naše občané se konce války dožili. Hned po
osvobození, a to jsme chodili do třetí třídy, jsme byli u prvního
svatého přijímání, které proběhlo za asistence nového faráře Kyseláka.
Všichni občané si po osvobození oddychli a všechno se začalo vracet
do zajetého pořádku. Opět se začali zpívat naše písničky a lidé se
chovali k sobě přátelsky. To však trvalo jen do prvních voleb.
V padesátých létech začala probíhat kolektivizace v zemědělství.
Někde se přesvědčování dělo slušně, někde nátlakem. My jsme to
sledovali různě, podle toho, jak se nás to dotýkalo. Byli jsme svědky
zakládaní družstev. Mnozí rodiče spolužáků se začali sdružovat
v těchto družstvech, dávali pole i dobytek do společných stájí a
vytvářely se lány. Bylo to velmi těžké období pro družstevníky.
Rovněž se začaly znárodňovat podniky. V této době jsme žili a tvořil
se náš názor na dění v republice. A v této době jsme končili 4 tou třídu
Měšťanské školy a podávali si přihlášky do škol nebo do učení. A tak

se náš třídní kolektiv rozpadl, a každý se vydal svou vlastní cestou.
Rozloučili jsme se s učiteli i s kamarády a vydali se do neznámého
světa. Pomáhali jsme aktivně budovat socialismus. V roce 1989 došlo
k tak zvané sametové revoluci (převratu) a u nás se začal opět budovat
kapitalismus, který trvá dodnes. Tato skutečnost ovlivnila náš život. A
tak můžu konstatovat, že v kapitalismu jsme se narodili a také
zemřeme.
Po vyučení a po dokončení studií jsme se začali opět potkávat,
vzpomínat na společná školní léta a vyprávět co kdo dělá, čím je a kde
pracuje. A bylo o čem vyprávět. S některými jsme se setkávali častěji
a s jinými, kteří bydleli po celé naší republice méně často. Přesto jsme
se začali opět scházet. První sraz se uskutečnil v roce 1976 při našem
40 -cátém výročí narozenin. Sešla se skoro celá třída a bylo o čem
hovořit. Vzpomínalo se na společná léta a každý o sobě něco řekl, kde
pracuje, co dělá, zda je svobodný (vdaná), kolik kdo má dětí a
podobně. Děvčata byla skoro všechna vdaná a kluci ženatí. Jedinou
svobodnou zůstala jenom spolužačka z Rudic Anna Plášková.
Potom následovaly další srazy. Po 50 – ti, 60 – ti, 70 – ti letech, a
letos v roce 2016 to bylo po 80 – letech. Na každém srazu se nás
scházelo stále méně, až letos nás zbylo jenom 17. Tady je vidět, jak
naše řady prořídly. Většina, která se nemohla zúčastnit, je nemocná
nebo mrtvá. Bohužel ani přítomní velice neoplývají zdravím. I když
oslava proběhla v příjemném prostředí a velice důstojně, je možná, že
je asi poslední. Doufám, že se tyto předpoklady nenaplní a my se opět
sejdeme v devadesáti letech. Kéž by to tak dopadlo. Upřímně si to
přeji, abychom si ještě spolu zazpívali““ Živijó, živijó, mnoga léta
zdrávi byli, mnoga léta živijó!
Tak kamarádi, spolužáci končím. Přeji Vám všem hodně zdraví a
spokojenosti při výchově vašich vnoučat a pravnoučat. Vzpomínejte
na naše společná léta strávená na škole v Šumicích, na naše zemřelé
kamarády a kamarádky i na to příjemné, co jsme spolu zažili.

Autor publikace.

SEZNAM ŽÁKŮ
ZE ŠUMIC, ROČNÍKU 1936,
KTEŘÍ NASTOUPILI DO I. TˇŘÍDY 2. ZÁŘÍ 1942
DO I. TŘÍDY OBECNÉ ŠKOLY.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Josef Bartoš
Josef Dvořáček
Antonín Freml
Ladislav Hasoň
Zdena Zábojníková
Jaroslava Synčáková
Josef Chmelina
Oldřich Janíček
Marie Pavlíčková
Jiřina Pavlíčková
Oldřich Juřeník
Zdeněk Juřeník
Ludmila Hřibová
Ludmila Plášková
Stanislav Kráčmar
František Kudela
Anna Pilková
Jaroslav Omelka
Jiřina Lorencová

Milan Slezák
Josef Slíva
Marie Dvořáčková
Marie Volaříková
Ladislav Šidlo
Ludmila Janíčková
Anežka Pavlíčková
Jindřiška Kudelová
Marie Dvořáčková
Marie Kozubová
Josef Tlach
Ludvík Tlach
Božena Čubíková
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Celkem nastoupilo do první třídy Obecné školy do první třídy 32
žáků. Třídní učitelkou I. třídy byla paní učitelka Zdena Šebestíková.
Ta-to byla naší třídní učitelkou i ve II. třídě. Ve třetí a čtvrté třídě byly
našimi třídními učitelkami paní učitelka Vlasta Janíková, Blanka
Hrubanová a Jindřiška Ruličková. V páté třídě, a to byla poslední třída
Obecné školy, byl třídním učitelem Vladimír Práger. Byl to člověk,
který se vrátil z koncentračního tábora. Byl vynikající kreslíř. Od
první třídy měšťanské školy až do čtvrté byl našim třídním učitelem
Alois Černý.

V TÉMŽE ROCE NASTOUPILI DO ŠKOLY
V NEZDENÍCÍCH TITO ŽÁCI.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Miluše Hamadová
Miroslav Kolínek
Vladimír Kolínek
Vladimír Koudela
Jiřina Tučná
Vítězslav Navrátil
Věra Ondrůšková
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Celkem nastoupilo do první třídy Obecné školy v Nezdenicích 7 žáků.
V TÉMŽE ROCE NASTOUPILI V RUDICÍCH
DO OBECNÉ ŠKOLY TITO ŽÁCI.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Miloslav Míča
Anna Plášková
Ludmila Zlatníková
Stanislav Surý
František Šašinka
Zdena Indrášková
Marie Pešátová
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Celkem nastoupilo do první třídy Obecné školy v Rudicích 7 žáků.
Všichni noví školáčkové nastoupili do první třídy plni očekávání příštích událostí. Začali se seznamovat s novými spolužáky i s novou paní
učitelkou. Od ní dostali pokyny, co budou do školy potřebovat. Byl to
především Slabikář, Početnice a tabulka s kaménkem a houbičkou.
Tato tabulka sloužila především k nácviku písmen a slov a měla tu
výhodu, že když se něco nedařilo, šlo to zmazat a napsat znovu.
Veškerou výbavu a pomůcky museli zakoupit rodiče žáků. A tak nám
začal druhý a další dny školní docházky.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Všichni tito žáci ze Šumic, Nezdenic a Rudic jsme se sešli v září 1947
v první třídě Měšťanské školy v Šumicích. Celkem nás v ročníku bylo
46 a to ze Šumic 32, z Nezdenic 7 a z Rudic 7. Z celkového počtu 46
žáků do deváté třídy došlo 35 žáků, ostatní žáci, a bylo jich 11,
ukončilo školní docházku v nižších třídách.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zemřelí spolužáci k 25. červnu 2016:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ludmila Škrášková - Janíčková (1998), Anna Tejzrová - Pavlíčková
(2001), Ludvík Tlach (2001), Anna Plášková (2001), Stanislav Surý
(1986), Jiřina Jančaříková - Pavlíčková (2003), Josef Tlach (2003),
Marie Valášková - Pešátová (1995), Josef Slíva (2008), Zdeněk
Juřeník (2003), Vladimír Kolínek (2011), Miroslav Kolínek (2014),
Jiřina Matějíčková - Tučná (2011), Ladislav Hasoň (2013), Oldřich
Juřeník (2012), Marie Surá - Dvořáčková (2013), Josef Dvořáček
(2014), Zdena Šimková – Indrášková (2015), Milan Slezák (2016),
Antonín Freml (2016), krátce po srazu.

Celkem zemřelo k 25. červnu 2016 20 spolužáků. K témuž dni žije 26
spolužáků.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

IV.

MATURUJEME.
/ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. /

MATURITNÍ OTÁZKY.
Milý příteli/přítelkyně.
Ještě několik dní nás dělí od doby, kdy společně předstoupíme před
zkušební komisi, abychom dokázali, čemu jsme se za těchto devět
roků naučili. Tak, jako se dělníci ze své práce v továrně, tak se i my
budeme zodpovídat před našimi rodiči, učiteli, před pracujícím lidem
ze své školní i mimoškolní práce. Při našich zkouškách se ukáže, jak
kdo ve škole pracoval. Žákovská organizace IV. třídy doufá, že
nezklamete a obhájíte čest naší školy a ukážete, že nás naši učitelé
vedli správnou cestou.
K této práci Vám všem přejeme hodně zdaru.

S pozdravem: “Vše pro zdar závěrečných zkoušek!“
Žákovská organizace IV. třídy.
Prosíme ctěné odběratele, aby nám prominuli naše některé chyby.
Nejsme ještě tak vybaveni, abychom pracovali opravdu bez chyb.
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.

J. V. STALIN:“ Kdo chce budovat, musí něco vědět, musí ovládat
vědu a aby člověk něco znal, musí se učit. A UČIT SE
HOUŽEVNATĚ A TRPĚLIVĚ……
Přepis textu z originálu.

Cesta do života.
,,,,,,,,,,,,,,,
1. Života se nelekáme, hrdi
na svou vlast vždy jsme
do práce se zapojíme
při ní najde každý své.

4. Budeme-li dbáti slov
učitele Lenina
není ve světě žádné síly,
která by nás zlomila.

2. My nejsme ta mládež
jaká kdysi byla
my jsme mládež nová
mládež Gottwaldova.

5. Že socialismus je náš cíl
to již každý řádně zná,
jaká cesta k němu vede
cesta práce, cesta vítězná.

3. Do života půjdem cestou,
která je všem známá
ne tak jak to kdysi bylo
cestou do neznáma.

6. Proto hrdě, vzpříma
do života jdem
žádných výstrah, hrozeb
se neleknem.

7. Že bez práce, nejsou koláče
to je známé všem
i na tebe milá školo
časem rádi vzpomenem.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATURITA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
My jsme páni maturanti
my jsme něco víc
ti co loni před námi šli
ti nebyli nic.
Snad za týden, snad za dva
již my budem rukovat
již my budem rukávy
slzy pucovat.
Že otázka bude těžká?
o tom není řeči
to neplatí pro děvčata
ne tak pro nás kluky.

Aj Vy páni učitelé,
vy oběti mešní
Vy se máte rok od roku
stále líp a lepší.
A až bude po matuře my se budem smát
ale vaše ústa budou ještě
dlouho lkát:“Rač nám pane Bože
s maturitou navěky již pokoj dát!“
Z fyziky to bude lehké
o tom se teď nebavme
vždycky jenom mysli na to,
že to dobře dopadne.

Však až půjdou sólokapři,
to vám bude bledě,
celá komis i s předsedou
zůstanou jen hledět.

Když nedopadne, tak dorazí
na tom se nic nezmění,
kvůli jednom blbečkovi
svět se nezastaví.

Ach vy páni zkoušející
to vám budou muka,
když budou mít před sebou
přiblblého kluka.

Když se zeptá:“ Co je pes ? “
Neostanu čumět!“
ale ihned bystře řeknu,
že je to jak medvěď.

O děvčatech o těch je zde
vůbec škoda psát
ta se začnou před komisí
jen a jenom smát.
A když otázku mně dají,
kdo byl voják Švejk
zda švec? Ihned na to klidně řeknu
že absolutní blbec.
A že neumím přechodníky
to mě vůbec nemrzí
kvůli jednom přechodníku
se svět přece nezboří.

A když mně budou vytýkat,
že :“ Nevím kolik je šest a šest „
Dědeček to nevěděli a stavěli
Pešt.“
Ale nyní dost již řečí,
do práce se chceme dát,
vždyť my lidé přemilení
máme maturovat.
My jsme páni maturanti,
my jsme o moc víc,
ti co loni před námi šli
nejsou vůbec.

LADZOVO ZADUMÁNÍ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Proč já ubožák ubohý
jsem tak světem trápen,
proč jsem se jen narodil
v roku šestatřicátém.

Ale nyní nový život
chci začínat teď žít,
od děvčat chci až na věky
svatý pokoj mít.

Kdybych o rok jsem byl spíš
na ten svět přišel,
pak bych této hrozné věci
přec bych jen ušel.

A teď jako každý druhý
do práce se zapojím
a svůj úkol v pětiletce
na sto procent vyplním.

Tak bych mohl již pracovat,
být již třeba zedníkem
a nyní ta maturita
a snad budu horníkem.

A já jsem chlap od fochu
jsem chlap od kantýny,
já vám lidé předrazí
zmožu sám tři svačiny.

Och má hlavo ubohá,
proč jsi mi vypověděla,
proč jsi jenom o trošičku
chytřejší nebyla.

O obědě nemluvím,
ty spolknu tři naráz,
žalůdek mám tuplovaný
pro moučník a pro salát.

Ale já vím, vyznávám
Ale nyní opravdu chci již
v čem je moje chyba.
pilně pracovat,
Terézko ty milá duše
proto již jdu potřetí
Ty jsi všemu vina.
do kuchyně pro guláš.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vydala IV. třída Střední školy v Šumicích. Vytiskla tiskána
s rozmnožovací rotačkou „ Maturant“. Šéfredaktor J. Omelka,
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATURITNÍ OTÁZKY.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
JAZYK ČESKÝ:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.Větný rozbor: Děvčátko si zhluboka vzdychlo, upustilo v zamyšlení vykasané sukénky do vody a babička musela ždímat.
Božena Němcová- Babička – Čítanka III. str. 84.
2.Josef Tyl – tvůrce českého dramatu. Obsah Strakonického dudáka
Čítanka III. Str. 67
Podstatná jména rodu mužského – vzory.
3. Jan Neruda – největší český básník minulého století. Čítanka III.
str.150.
Větný rozbor: Klidným železným krokem přirazily dělnické batalió
óny do Prahy. (slovní rozbor.)
4.Jan Neruda – báseň „ Jen dál.“
Podstatná jména rodu ženského a středního – vzory.
5.Alois Jirásek – Psohlavci.
Podstatná jména podvojná a pomnožná.
6.Alois Jirásek – Proti všem – Čítanka III. Str. 17.
Větný rozbor – Mračna, jež z večera nebe zatáhla k ránu se rozplašila.
7.S. K. Neumann – Staří dělníci – Čítanka IV. str. 96.
Slovesa: osoba, číslo, čas, způsob a rod.
8.Jiří Woker - Balada o očích topičových Čítanka IV. str. 131.
Slovesa dokonavá a nedokovaná. Slovesný vid.
9.Ivan Olbracht – Anna proletářka – Čítanka IV. str. 137.
Marie Majerová – boj dělnické třídy – Čítanka IV. str. 163. Věta
jednoduchá a souvětí.
10.Petr Jílemnický – boj slovenského lidu proti fašismu Čítanka IV.
str. 237.
Souvětí souřadné a podřadné.
11.Marie Pujmanová – jak se dařilo dělnické třídě za I. republiky.
Lidé na křižovatce – Čítanka IV. str. 226.
Řeč přímá.
12.Julius Fučík – vzor české mládeže - Reportáž psaná na oprátce.
Čítanka IV. str. 212.

Hlavní a vedlejší větné členy. Příklady.
13.Antonín Zápotocký – bojovník za dělnická práva. Rudá záře nad
Kladnem. Čítanka IV. str. 291.
Příslovečné určení.
14.Vítězslav Nezval – mírové úsilí lidově demokratických států. Zpěv
Míru. Čítanka IV. str. 205.
Zájmena osobní.
15.Maxim Gorkij – tvůrce sovětské literatury. Čítanka IV. str. 319.
Číslovky, jejich druhy
Toto je jenom část přepsaných otázek z jazyka českého. Celkem jich
bylo 25.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MATEMATIKA – ARITMETIKA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1. Místní skupina ČSM má 100 členů. Svazáků je o 10 více než
svazaček. Kolik je svazáků a kolik svazaček ? ( 55 + 45).
2. V jedné třídě je o 8 pionýrů více než v druhé. Když pak přibyli
v každé třídě 2 noví pionýři, bylo v každé třídě: v první dvakrát víc
než ve druhé. Kolik pionýrů bylo v každé třídě?
3. Oddíl 45 brigádníků byl rozdělen v takové dvě skupiny, že větší by
la třikrát větší než rozdíl mužů ve větší a menší skupině. Kolik
bylo brigádníků v každé skupině?
4. V továrně pracuje ve dvou dílnách 75 dělníků. V první dílně je o
15 dělníků více než ve druhé. Kolik dělníků pracuje v každé dílně?
5. Na jednom poli JZD pracovalo dvakrát více traktorů než na
druhém poli. Když 4 traktory z prvního pole přejely pomáhat na
druhé pole bylo jich na obou polích pak stejně. Kolik traktorů
pracovalo na prvním a kolik na druhém poli?
6. Na stavbě přehrady pracuje 75 brigádníků ČSM. Kolik je svazáků a
kolik svazaček je-li svazáků třikrát více než rozdíl svazáků a svazaček ?
7. V jedné třídě je dvakrát více pionýrů než ve druhé. Kdyby bylo
přemístěno 5 pionýrů z první třídy do druhé bylo by jich v obou
třídách stejně. Kolik pionýrů je v první a kolik ve druhé třídě?

8. V továrně je ve dvou dílnách 27 dělníků Když přibrali v první dílně
6 nových dělníků, pracovalo tam pak dvakrát více dělníků než
v druhé dílně. Kolik dělníků bylo původně v první a kolik ve
druhé dílně?
9. Ve dvou traktorových stanicích je 21 traktorů. Když přikoupili ve
druhé stanici ještě tři nové traktory, měli pak dvakrát více traktorů
než v první stanici. Kolik měli původně traktorů v první a druhé sta
nici?
11.Jedna třída nasbírala dvakrát více papíru než druhá. Kdyby věnovala první třída druhé 16kg papíru, měly by pak obě třídy stejně. Ko lik papíru nasbíraly?
11.Obec Šumice měla předepsáno k dodávce 214q ječmene. Do 1. října dodali 183q. Na kolik % splnili předepsanou dodávku?
12.Rudičtí občané mají předepsáno dodat do konce června 8450 vajec.
Do dneška dodali již 9464 kusů. O kolik % překročili dodávku?
13.Nezdenice dodaly 15 vagónů řepy, ale měly dodat 17 vagónů. Na kolik % splnily dodávku?
14.ZPS v Uh. Brodě měl v plánu vyrobit do konce června 625 vzdu –
chovek, ale již dnes překročili plán o 16 %. O kolik vzduchovek
vyrobili navíc?
15.8 zedníků na stavbě Slováckých strojíren Uh. Brod postavilo zeď
za 15 dní. Kolik zedníků by takovou zeď postavilo za 24 dní?
16.Dělníkovi, který dostal 15% přídavek, bylo vyplaceno za měsíc
4850 Kč. Kolik korun dostával měsíčně před zvýšením?
17.Jedno za dvou čísel, jejichž součin je 24, je o 5 větší než druhé.
Urči čísla.
18.Ve chmelnici načesali brigádníci 306,5 hl chmele. Kolik tu bude
usušeného, dá-li 0,5hl čerstvého chmele 1,2kg usušeného?
19.Průměrná denní těžba na dole, která byla plánovaná na 1200 tun
uhlí byla ve skutečnosti 8% vyšší. Vypočítej denní těžbu uhlí.
20.N občanů se zavázalo, že odpracují každý dobrovolně S hodin na
vybudování dětského hřiště. Dva z nich onemocněli, ale ostatní
občané vzali jejich závazek na sebe. O kolik hodin každý zvýšil
svůj úvazek?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

GEOMETRIE.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1. Maminka potřebuje při věšení prádla šňůru 14,14 metrů dlouhou,
aby ji natáhla z rohu do rohu čtvercového dvora. Kolik metrů měří
dvůr na jedné straně?
2. Václavské náměstí v Praze je asi 60 metrů široké a měří 420 arů.
Jak je dlouhé?
3. Lesní školka podoby obdélníka je 53 metrů široká. Chodník napříč
školkou měří 95,13 metrů. Jak dlouhý je plot okolo školky?
4. Jak je dlouhá mez kolem vinohradu tvaru pravoúhlého trojúhelníka
o odvěsnách 67,2 metru a 54,5 metrů?
5. Kolo lokomotivy o průměru 1,8 metrů se otočí za vteřinu 3,5 krát.
Jakou jede lokomotiva rychlostí?
6. Jak dlouhý je žebřík, je-li odstavem dolů ode zdi 3,76 metru a
dosahuje do výšky 7,75 metru?
7. Chodník, jdoucí z rohu do rohu čtvercové zahrady je 28,28 metru
dlouhý. Kolik měří plot na jedné straně?
8. Jízdní plocha cirkusu Kludský obsahuje 697,6 m2. Vypočítej prů –
měr a obvod manéže.
9. Zavřená bedna 1,2 dlouhá, 35 cm široká, a 6 dm vysoká, je pobitá
plechem. Kolik decimetrů čtverečních plechu se na její obití spotřebuje?
10.Kolik kusů mýdla o rozměrech 12,5cm, 5,5cm a 4cm se dá umístit
Do bedny s rozměry 56cm, 55cm a 25cm?
11.Za kolik Kč je síťový plot kolem kruhového záhonu o poloměru
2m 10cm, je-li jeden metr plotu za 58 Kč?
12.Jak velká je nálepka na sýru tvaru stejnostranného trojúhelníka o
straně 4,8cm?
13.Vypočítej plošný obsah kruhové stolní desky o průměru 1metr
26cm
14.Průměr jízdní dráhy v cirkuse je 14 metrů. Kolik uběhne kůň, když
při předvádění běží 20 krát?
15.Obsah obdélníka je 34cm2, jeho obvod 38sm. Urči jeho rozměry.
16.Plynojem má tvar válce o průměru 42 a výšce 50 metrů. Kolik m2
plynu Obsáhne?
17.Kolik dekagramů váží koule za slonoviny o poloměru r = 8cm, je-li

měrná váha slonoviny 1,9 gramu?
18.Cheopsova pyramida je 142 metrů vysoká. Strana její čtvercové
podstavy je 230 metrů. Kolik m3 kamene se spotřebovalo na její
stavbu?
19.Silniční válec má průměr 120cm a délku 170cm. Jakou délku
uvalcuje jedním otočením?
20.Sestroj síť rotačního válce o poloměru podstavy r=3cm a výšce
5cm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aritmetických i geometrických příkladů bylo více, než jsem přepsal.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
JAZYK RUSKÝ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jeho otázky jsou nečitelné a navíc, protože nebylo psacího stroje s rus
kou abecedou bylo psáno na našem psacím stroji a v české
výslovnosti.
Na příklad. Jak se jmenuješ? Kak těbjá zavut? Kam jdeš? Kudá ty
iďoš?
Kagda byla asvabožděna stalice respubliky Praga? Kdy bylo
osvobozeno hlavní město republiky Praha?
A podobně. U každé otázky byl uveden i překlad do ruštiny nebo
češtiny.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kromě těchto povinných předmětů byl ještě jeden volitelný, na
příklad dějepis, fyzika atd.
My jsme byli první ročník, kde se „ malá maturita „ zaváděla a
zkoušela. Byli jsme takoví pokusní králíci. Zkouška měla všechny
náležitosti jako u skutečných maturit na středních školách. Byla
ustavena zkoušející komise, která měla svého předsedu a další členy.
Byla tříčlenná. Předsedou byl zástupce z jiné školy, v našem případě

tuto funkci vykonával ředitel bánovské školy Josef Tyllich. Byl to
velmi sympatický ředitel.
Před zkouškou jsme si vytáhli připravené otázky, posadili se na
určené místo a měli jsme čas na přípravu. Potom následovalo
přezkoušení před komisí. Na závěr zkoušky jsme byli seznámeni
s výsledky. Každý ať dopadl jakkoliv si skutečně a opravdově
oddychl.
Všichni jsme zkoušky vykonali. Někteří lépe jiní hůře a tak mohli naši
učitelé být se svou prací spokojeni.
Po ukončení zkoušek, bylo našim třídním učitelem Aloisem Černý
vypsané vysvědčení, které musel kromě našeho ředitele Petra Marka a
třídního učitele podepsat i předseda komise, ředitel bánovské školy Josef Tyllich, který bydlel v Bánově. Bylo třeba mu vysvědčení dopravit
k podpisu.
Třídní učitel Alois Černý věděl, že Fanuš Kudela jezdí na motorce
a tak přišel za ním, jestli by vysvědčení do Bánova, řediteli nezavezl.
Fanuš souhlasil a přišel za mnou, jestli bych nejel s ním. S radostí
jsem souhlasil, protože jsem se ještě na motorce nevezl. Fanuš neměl
řidičák a tak jsme museli jet polníma cestami až do Bánova. Pana
ředitele jsme našli ve škole, přivítal nás a ochotně vysvědčení
podepsal. Poděkovali jsme mu a vydali se na zpáteční cestu.
Podepsané vysvědčení jsme předali třídnímu učiteli, který nám ho na
druhý den rozdal.
A tak skončila naše školní docházka a my jsme vyrazili do dalšího
života. S našimi učiteli jsme se rozloučili na závěrečném večírku.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kdo zorganizoval tisk maturitních otázek? Byl to Jarda Omelka,
který měl v té době otce starostou obce. Ten mu umožnil tyto otázky
namnožit. Poskytl mu blány, na kterých se otázky napsaly, dále papír i
cyklostyl, na kterém se tyto otázky rozmnožily. Zatím nevím, kdo
nám otázky na tyto blány napsal.
U cyklostylu se při tisku střídali jednotliví žáci. Tisk ani papír
nebyly zrovna nejkvalitnější, ale otázky dostal každý spolužák. Podle
těchto otázek jsme se připravovali na malou maturitu. Příklady
z matematiky a geometrie jsme společně řešili. V jazyku českém jsme

pilně četli patřičnou literaturu a učili poučky z gramatiky. Pro jazyk
ruský jsme se učili slovíčka a četli ruskou literaturu. Pro zvolený
předmět se připravoval každý samostatně. Vzájemně jsme si
pomáhali.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

První fotografie třídy.

Starosta obce František Šidlo vítá v roce 1946 nového faráře Františka Josefíka.
Vpravo Farář Antonín Kyselák.

Fara v 50.tých letech.

Škola z roku 1891.

Škola z 50.tých let.

Škola z 50.tých let (ve výklenku socha Jana Nepomuckého).

Třídní učitel Alois Černý, spolužáci z Rudic, Nezdenic a parta Kamarádů se svým třídním
učitelem.

Zleva: Ludmila. Zlatníková, Jiřina. Lorencová, Marie Pavlíčková, Marie Dvořáčková
a Jindřiška. Kudelová.

Spolužačky s třídním učitelem Aloisem Černým na brigádě. Zleva: Lud. Zlatníková,
Marie Pavlíčková, Marie. Dvořáčková a Jindřiška Kudelová.

Třída na brigádě při vysazování stromků na rudicku.
Věrní kamarádi: Jar. Omelka, Jos. Dvořáček, Ant. Freml, Frant. Kudela a Lad. Šidlo

Kamarádi: L. Šidlo, J. Omelka, J. Dvořáček, Antonín Freml.

Před kostelem.

Rychlá rota z Nezdenic. První M. Kolínek, třetí Vítězslav, pátý Vlad. Kolínek.

Společná fotografie s učitelským sborem a předsedou zkušební komise.
Sedící z leva: Josef Zemánek, Libuše Marková, Josef Šustek, Alois Černý, Petr Marek, Josef
Tyllich, Anna Jančaříková, Liboslav Švach, Josef Blahůšek.

Vyznamenaní žáci: Stojící: Koudela, Navrátil, Kudela, Šidlo, Jar. Omelka, Jos Dvořáček, O.
Janíček, Sedící: Šašinka, Pavlíčková, Lorencová, Janíčková a Kráčmar.

Čtyřicátníci s učiteli Aloisem Černým, Annou Jančaříkovou a Blankou Hrubanovou.

Spolužáci: Josef Slíva, Josef Dvořáček, Antonín Freml a Josef Bartoš.

Cestou na prohlídku školy Marie Dvořáčková starší a František Kudela.

Spolužačky: Marie Pavlíčková, Ludmila Plášková, Marie Volaříková, Anežka Pavlíčková..

Spolužačky cestou na prohlídku školy. V popředí Marie Pešátová a Zdena Indrášková.

V popředí spolužačky: M.Dvořáčková. M. Kozubová, L. Hřibová a Z. Zábojníková.

V popředí spolužáci O. Juřeník a J. Omelka s paní učitelkou Blankou Hrubanovou.

Zleva: L.Zlatníková, F. Šašinka, Al. Černý, A. Jančaříková a St. Kráčmar.

Zleva: O.Janíček, L. Hasoň, L. Zlatníková, F.Šašinka a L. Janíčková.

Zleva: L.Šdlo. M. Kolínek, O.Janíček, L.Hasoň a Vl. Kolínek.

Zleva:: Z.Juřeník, J.Chmelina, L.Šidlo, M.Kolínek a Vl. Koudela.

Pozvánka na sraz padesátníků.

Padesátníci na společné fotce před Kulturním domem v roce 1986.

Zleva: Mir. Kolínek, Frant. Kudela, L. Šidlo, L. Hasoň a Vlad. Kolínek

Setkání spolužáků s třídním učitelem v kavárně Peklo. Zleva: Zd. Juřeník, Mil. Slezák,
Stanislav Kráčmar a třídní učitel Alois Černý.

Spolužačky zleva: J. Kudelová, L. Plášková, M. Kozubová, L. Zlatníková
M. Pešátová a Věra Ondrůšková.

Zleva Mil. Hamadová, učitelka A. Jančaříková, J. Pavlíčková, L. Plášková, J. Kudelová.

Zleva: L. Šidlo, J. Chmelina, F. Kudela, J. Omelka, třídní učitel A. Černý a J.. Slíva.

Přijetí ročníku na Obecním úřadě. Vpravo sedící třídní učitel Alois Černý
a paní učitelka Anna Jančaříková.

Slavnostní podpis do Kroniky vesnice při přijetí na Obecním úřadě.
Vpravo matrikářka paní Jana Jahodová a předseda MNV František Bradáč.

Společná fotografie před Kulturním domem.
A vyrážíme na prohlídku školy.

POZVÁNKA NA SRAZ ŠEDESÁTNÍKŮ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Společná fotografie v roce 1996. Již nás bylo méně než před deseti lety.

Zleva: Oldřich Juřeník, Josef Chmelina, Josef Bartoš.

Posezení v kavárně Peklo. Zleva: Ladislav. Šidlo, Zdeněk. Juřeník a Oldřich. Juřeník

Posezení v kavárně Peklo. Zleva Jar. Synčáková, Lud. Zlatníková, Mar. Pešátová, Věra
Ondrůšková.
Pod nimi parta spolužáků. Vlad. Koudela, bratři Kolínkové a Frant. Kudela.

Nahoře skupina debatujících děvčat. Pavlíčková, Dvořáčková st. a Zábojníková.
Posezení s učiteli. Alois Černý, Anna Jančaříková, Jar. Omelka a Jos. Bartoš.

Posezení v kavárně Peklo. Marie Dvořáčková, Marie Pavlíčková, Marie Volaříková.
Debatující děvčata. Z leva Zdena Indrášková, Božena Čubíková, Ludmila Plášková a Marie
Kozubová.

Sedmdesátníci na společné fotografii v roce 2006.

Toto setkání se pro malý počet přihlášených spolužáků neuskutečnilo.
Pozvánku k 75 výročí navrhl a vytiskl Antonín Freml.

UVÍTACÍ PROJEV
PŘEDNESENÝ PŘI SETKÁNÍ OSMDESÁTNÍKŮ
25. ČERVNA 2016.
Vážení, milí rodáci, spolužáci, kamarádi.
Dlouho jsem přemýšlel, jak začít tento uvítací a současně
rozlučkový projev našeho dnešního Srazu rodáků ročníku 1936
v Šumicích a nenapadlo mě nic lepšího, než….VÍTAJTE U NÁS
MILÍ KAMARÁDI A SPOLUŽÁCI,…vítejte všichni, z blízka i
daleka, hlavně Ti, kteří museli překonat různé potíže, které se spojují
s HRDÝM TITULEM VZORNÍ OSUMDESÁTNÍCI, který nám letos
osud přidělil. Každá velká oslava – a setkání osmdesátníků rodáků
ročníku 1936 ze Šumic, Nezdenic a Rudic k nim jaksi patří, se musí
zahájit, pak ukončit a mezi tím si slíbit, že se za nějakou dobu zase
sejdeme, pojíme něco dobrého, popijeme něco lepšího a přitom se
budeme těšit na to, že se ve zdraví, pohodě a ve stejném počtu, třeba
za 5 let nebo za 10 let opět sejdeme. V našem kolektivu, kolektivu
vynikajícího ročníku 1936 jsme to tak dělali od 40 roků našeho věku
až po dnešní den celkem 5 krát a bohužel dnešního dne by to mělo být
naposledy. Není to žádný důvod ke smutku, ba naopak.
Ohlédněme se s určitou hrdostí za uplynulými 80- ti roky, roky
naše-ho žití a hlavně za léty, které jsme prožili v období naší školní
docházky do Základní školy (Měšťanské školy) v Šumicích, kde jsme
se společně, Šumičané, Nezdeňané a Rudičané čtyři roky scházeli a
vytvořili jsme společnost, ve které jsme našli kamarády pro celý život,
o čemž svědčí i dnešní setkání. Vytvořili jsme silný, kamarádský
kolektiv a třeba roztroušeni po celé České republice, těšili jsme se na
naše srazy, při nichž jsme si dokázali popovídat o všem možném,
poradit se, potěšit a v mladších letech vypít i pár litrů dobrého vína
nebo několik půllitrů všeléku s názvem Slovácká slivovice a taky
zazpívat desítky slováckých písniček a vše završit tanečkem a pak
často až v ranních hodinách jsme se loučili kamarádskou pusou

s přáním:“ Za deset roků zase na shledanou.“ A to šlo, jak hodinky po
desítky let, pořád stejně, pouze s jednou změnou. Každá desítka let,
která uplynula, si vyžádala svoji daň ve formě úmrtí některého z nás.
Mezi prvními nás opustila Mařenka Valášková rozená Pešátová v roce
1995, jako poslední to byl před dvěma měsíci Milan Slezák (2016).
Celkem k dnešnímu dni to je 19 spolužáků našeho ročníku.
CHTĚL BYCH VÁS POPROSIT, ABYCHOM, POKUD TO JEŠTĚ
JDE, POVSTALI A MINUTOU TICHA UCTILI JICH PAMÁTKU.
Součástí našeho života byli i naši učitelé. Jejich působení a vliv na
formování našeho nejen školního života jsme poznali daleko později.
Z časového důvodu nemohu jmenovat všechny učitele a učitelky, kteří
nás učili, ale na jednoho nelze nikdy zapomenout. Byl to náš třídní
učitel pan Alois Černý, který byl jako druhý otec každého z nás. Byl
to ojedinělý učitel, který se k nám i po mnoha letech, prakticky až do
konce života vždy hlásil, vyptával se na náš život, na naše děti i na
celou rodinu a jednou dokonce prohlásil, že jsme byli nejlepší třídou
jeho učitelské kariéry. Narodil se v roce 1917 a zemřel v roce 2010 ve
věku 93 let. My jsme mu včera položili na jeho hrob kytičku
s nápisem: „VZPOMÍNAJÍ VAŠI ŽÁCI ROČNÍKU 1936 ZE
ŠUMIC.“ A ještě jednoho učitele by bylo při dnešním srazu
připomenout. Byl to místní farář pan František Josefík. Pro žáky byl
postrachem jeho všude přítomný „ Ducháček“. Později jsme všichni
zjistili, že má bohaté zkušenosti, které se nám hlavně v období
dospívání hodily.
Milí osmdesátníci. Prožili jsme spolu nejkrásnější léta svého
života. Nad nikým jsme se nevytahovali, ale také jsme se nenechali
ponižovat. Nejdříve jsme se snažili řádně vychovat svoje děti. Učili
jsme je lásce člověka k člověku, chtěli jsme, aby v nich dozrály ty
nejlepší lidské vlastnosti, aby milovali život takový je a zvykat si na
to, že přijde doba, kdy už to nebude všechno tak milé a krásné. A ta
doba je stále reálnější my si musíme zvykat na skutečnost, že do této
supermoderní doby už jaksi nepatříme. A také přišly nemoci, které
postupně postihly až na výjimky každého z nás a jinak. Začínáme
ztrácet paměť, někteří hůře slyší, jiní zase hůře vidí a začínáme čím

dál více žít ze vzpomínek na naše mládí. Je zajímavé, že diagnóza
našeho zdravotního stavu je u všech stejná. Je nám právě letos
OSMDESÁT a na to není žádný lék.
My, ale nebudeme utírat
slzu na líčku. A když nám bude někdy smutno, vzpomeneme si na
kamarády, přátele i na své spolužáky ročníku 1936. Zavzpomínáme na
všechno krásné, co nám život dal, na to jak jsme byli veselou partou,
na své první lásky, nesmělé první polibky a bude nám všem lépe.
Přejeme si, aby toho bylo v těch zbývajících letech co nejvíce a aby
vzpomínky na bohatou historii našeho ročníku byly věčné
Dnes vzpomínat nějak šířeji na to, co všechno jsme spolu prožili,
vybavovat si podrobněji ty krásné, ale i smutné etapy našeho žití, to už
tady několikrát bylo. Dnes se věnujme pouze jeden druhému a přejme
si, aby ten dnešní den srazu spolužáků byl ze všech 5 společných
srazů tím nejkrásnějším.
Moji milí kamarádi, spolužáci, v naší KNIZE ŽIVOTA se dopisují
poslední stránky, ale my musíme být veselí, naposledy zamávat svému
mládí, zvednout skleničku a zazpívat jako již mnohokrát to známé
“MNOGA LÉTA ZDRÁVI BYLI, MNOGA LÉTA ŽIVIJÓ.“
Tento projev, jako i ostatní uvítací projevy při srazech rodáků
40,50,60,70 spolužáků napsal a na srazech přečetl Jarda Omelka. Já si
z nich vybral jen ten poslední, který mě velice zaujal. Byl veselo
smutný, protože byl asi posledním uvítacím projevem, na našich
srazech. Patří mu poděkovat za práci, kterou vykonal při organizování
našich srazů, byl hlavním motorem, který tyto společné srazy
organizoval. Počínaje zajištěním pozvánek, jejich rozesláním,
zajištěním místnosti, občerstvení a dalších potřebných věcí. Částečně
mu při tom pomáhali Marie Jančářová (Pavlíčková), Marie Tlachová
(Kozubová) a Ladislav Šidlo, autor této publikace. I těmto
pomocníkům patří naše poděkování.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BÁSEŇ
BUĎTE VÍTÁNI.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jaroslav Omelka.
Konec léta, napětí a ticho
to svědkové jsou našeho setkání,
zase přibylo vrásek na naše čelo,
moudrost šedin usadila se na skráni,
a všichni vzpomínáme, jak to kdysi bylo.
Buďte vítáni milí kamarádi,
nehraďme břehy našim vzpomínkám,
nechte je téci stejně jako naše mládí
a hodiny na věži odbíjet naše mladá léta,
jež se narodila ve slavném roce třicet šest.
Ať znovu zazní tóny našich písní,
co tichou nocí obce kdysi bloudily,
ať otevře se kronika a naše třídní knihy,
ať vzpomínka se s přítomností laská
a nežaluje, když už nenajde adresáta.
Buďte vítáni milí kamarádi
jako kdysi dejme si i dnes sólo hrát,
kapelník už zemřel, zestárli jsme všichni,
ale smutku se nebojíme-stáří se nedáme,
vždyť je nám teprve šedesát.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ZÁVĚR.
,,,,,,,,,,,,,,
Co říci závěrem k této publikaci? Podnět k ní vznikl při debatě o
našem, mimořádném ročníku 1936, při posezení u Omelků. Mě
napadlo, že bychom mohli dát materiály o našich srazech na papír a
pokusit se ho zpracovat. Já jsem se nabídl, že pokud mně Jarda
pomůže s fotografiemi a jiným písemným materiálem, že se o to
pokusím. Slovo dalo slovu a při vzájemných návštěvách jsme se
dohodli, kdo co zajistí. A tak se také stalo. Posbíral jsem fotografie a
jiné tiskoviny, které jsem vlastnil, začal jsem je prohlížet a zjišťovat,
ze kterého srazu vlastně pocházejí. Nebyla to snadná práce. Jednotlivé
fotografie jsem konfrontoval se společnou fotografií a někdy jsem
určoval, ze kterého srazu to pochází, jen podle oblečení děvčat. Stálo
to hodně času, než se mně to tak, tak podařilo. Zde musím připustit, že
ne všechny fotografie jsou správně umístěny k jednotlivým výročí.
Musíte ocenit mou snahu. FOTOGRAFIE ZE STARŠÍCH SRAZŮ,
JSEM ZÍSKÁVAL OD STANISLAVA JANÍČKA, který je pořizoval
a mně poskytl. Mám je nahrané v počítači a celé hodiny jsem je
vyhledával a můj syn Petr mně je podle mých pokynů zpracovával.
Patří mu za to velké poděkování.
Jarda Omelka přinesl písemný materiál, texty básniček a fotografie.
Z nich jsem vybral, co jsem si myslel, že to bude vhodné a do publikace zařadil. Tady bych chtěl ocenit jeho básnické vlohy, jeho zaujetí při
organizování našich srazů. Této činnosti věnoval hodně času. Tady
bych mu chtěl za nás všechny vyslovit velký obdiv a uznání, za to že
všechny naše srazy dopadly na výbornou.
Pokud jsem se někde dopustil nepřesností budiž mně odpuštěno.
Nebylo to úmyslně, ale vinou mé stárnoucí paměti. Děkuji.
V Šumicích dne 31. srpna 2016.
Ladislav Šidlo

P. S. Pro pobavení a zasmátí, přikládám dvacatero výhod stáří. Každý
z vás zvažte, který bod dvacatera u Vás platí, kam jste již dospěli.
VÝHODY STÁŘÍ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Většina z nás se pomalu dostává do věku, kdy jsme blíže ke konci
než k začátku. To se sebou přináší řadu nových situací a stavů. Proto
je důležité o nich vědět, být připraveni a umět se jim zasmát. Jsou
shrnuty pod názvem VÝHODY STÁŔÍ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1. Budeš mít moře času, ale žádný nápad co sním.
2. Posadíš-li se na lavičku, aby ses kochal přírodou, usneš.
3. 3Budou se ti stále více líbit mladé holky, ale oslovovat tě budou
staré babky.
4. Když si budeš chtít pořídit něco na sebe, budeš poslouchat, že už to
neunosíš a do rakve se to nehodí.
5. Pán Bůh ti síly vezme, ale chuť ti nechá.
6. Začnou ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš zapomínat.
7. Budeš víc číst, ale na konci stránky nebudeš vědět, o co v ní šlo.
8. Všechny boty tě budou tlačit nebo se ti budou zouvat.
9. Obouvací lžíci budeš potřebovat metr dlouhou.
10. Budou říkat, jak krásně vypadáš, jako by nevěděli, že máš doma
zrcadlo.
11. Čím budeš mít méně zubů, tím budeš kousavější.
12. Ať ti uvaří cokoliv, dostaneš po tom pálení žáhy, zácpu nebo
průjem.
13. Vlasů budeš mít stále stejně, ale bude mít čím dále větší hlavu.
14. Do vany polezeš po hlavě, protože neohneš nohy v koleně.
15. Budeš mít moře zkušeností, ale žádné posluchače.

16. Když si budeš chtít u stánku koupit tisk, upadne ti peněženka,
budeš dělat, že si oprašuješ koleno, pak lýtko, pak ti rupne
v zádech, čímž tvoje ohýbání skončí a peněženku vztekle kopneš
do kanálu.
17. Budeš čůrat tak často a tak dlouho, že už se skoro nebudeš mít
čas nepít.
18. Budeš mít brýle na blízko, na dálku, na šířku, bifokální a pak
jedny s ulomenou nožičkou, se kterými budeš vidět.
19. Strávíš hodně času v posteli, nikoliv kvůli odpočinku nebo
radovánkám, ale protože se nebudeš moci zvednout.
20. Až ti někdo bude přát, aby ses dožil další stovky, pošleš ho do
prdele.
Dvacatero dodal Jaroslav Omelka.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ŘEDITELÉ
A
ZÁSTUPCI ŘEDITELŮ

ZŠ ŠUMICE
od roku 1945 do roku 1990

Petr Marek (1945 – 1598)

Alois Černý (1958 – 1959, 1963 – 1964)

Antonín Šuranský (1959 – 1963)

František Plhoň (1964 – 1972

Jana Páleníčková (1973 – 1990)

Zástupci ředitele.
František Pfleger (1964 -1974)

Ladislav Šidlo (1974 – 1990)

Dříve ředitel školy na Březové.

Dříve ředitel školy v Suché Lozi.

NĚKTEŘÍ UČITELÉ

Antonín Kandrnál

Marie Pflegrová

František Bárta

Anna Jančaříková

František Kráčmar

Pavla Hasoňová

Anežka Opatřilová

Marie Jančářová

Jitka Dvořáčková

Učitelský sbor v roce 1973.

Hlavní vchod do školní budovy.

Pohled na školní budovu od silnice.

